INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TALLER DE
TÈCNIQUES
D'ESTUDI
“APRENDRE A ESTUDIAR”
1r d'ESO
curs 2022/2023
DIRIGIT A: DIRIGIT A: alumnat de 1r d’ESO matriculat
en els centres de Petrer o empadronat en el municipi.

Calendari (6 Sessions Els Dissabtes):

Inscripció, Declaració Responsable i Protecció de Dades

Octubre: 22, 29 NOVEMBRE: 5, 12, 19, 26.

Horari I Llocs:
12:00-13:30 h. en el parc de Trànsit i Educación Viària, c/ Comparsa Berberiscos, 6, Petrer.

Continguts Del Curs:
• Condicions i planiﬁcació del temps d'estudi.
• Tècniques de lectura ràpida i comprensiva.
• Normes per a aprendre millor en classe, presa d'anotacions.
• El subratllat, resum, esquemes, mapes..
• Tècniques de memorització.
• Com preparar els exàmens segons l'assignatura.
• Tècniques de control de l'ansietat: relaxació.
• ESTUDIAR EN LÍNIA.

Professorat:
Ana Davia Martínez. Psicòloga

Sr/Sra_____________________________________ amb DNI/NIF _____________ i domicili
en __________________________________________________, municipi _________,
telèfon_______________ i correu electrònic_______________________

Sr/Sra_____________________________________ amb DNI/NIF _____________ i domicili
en __________________________________________________, municipi _________,
telèfon_______________ i correu electrònic_______________________
En representació legal de:
Nom i cognoms de l'estudiant:
Centre escolar:
Curs:
Edat:
Ha realitzat este taller anteriorment? SÍ NO

Sol·licitud:
Es deurà deixar omplit el full de sol·licitud en la Regidoria d'Educació correctament ﬁrmat
per la mare i el pare, o persones que tinguen la representació legal del menor, del 10 al 18
d'octubre de 2022, en horari de 10.00 a 14.00 hores.

Places: 22.
Si hi haguera més demanda que places, es realitzarà SORTEIG el dia 20 a les 11.00 hores en
la Regidoria d'Educació, i el dia 21 es publicarà en el tauler de la Regidoria les llistes de
sol·licitants admesos i no admesos si n'hi haguera.

MOLT IMPORTANT: COMPLIMENT DE NORMES.
- S'informa les famílies del deure de portar màscara en cas de tenir símptomes relacionats
amb el Covid.
- L'activitat només es realitzarà si hi ha un mínim de 15 participants.
- L'organització es reserva el dret de modiﬁcar totes les qüestions que siguen necessàries.

ORGANITZA:
Gabinet Psicopedagògic Municipal i Regidoria d'Educació de l'Excm. Ajuntament de Petrer.

Declare:
- Que sol·licite inscriure en este taller la meua ﬁlla o ﬁll, o a qui represente, i que tenint
disponibilitat per a assistir al 80% de les sessions presencials, ens comprometem a complir
amb eixe percentatge mínim d'assistència.
- El meu compromís en el compliment de normes de salut i higiene preventives per a
contagis i a portar màscara en cas de simptomatologia compatible amb el Covid.
- Que conec la informació addicional en matèria de protecció de dades, i que consent i
autoritze l'ús de dades de caràcter personal necessàries per a la publicitat, gestió i
organització d'esta activitat.

Petrer, __________ de/d’ ____________ de 20______
Signat:_____________

Signat: ___________________

